PROGRAMA:

ESTIMEM-NOS PER ESTIMAR BE ELS FILLS:
L:AMOR MATRIMONIAL, ESCOLA D'AFECTIVITAT
DIVENDRES 22 DE FEBRER

DISSABTE 23 DE FEBRER

20.30 h Parlem de sexe amb els nostres fills

10.30 h EL procés de L'atracció a L'amor

21.30 h Descans
21.40 h EL sexe i els fills: dubtes i preguntes
SORTEIG D'UN SOPAR

11.30 h Descans
11.45 h Estimar amb el cos: La caixa d'eines per revifar L'amor
de parella

23.00 h Piscolabis

13.00 h SORTEIG D'UN SOPAR

PONENT:
NIEVES GONZÁLEZ RICO

INFORMACIÓ DEL CURS:

Llicenciada en Medicina i Cirugía per la Universidad de Valladolid, Master

en Sexología i experta en métodes naturals de regulació de la fertilitat i
educació afectiva i sexual. Master en Ciencies del matrimoni i la família
en la especialitat universitaria de Pastoral Familiar pel Pontificio Instituto
Juan Pablo 11. Directora del COF diocesa de Valladolid i Directora Acade
mica del Instituto Desarrollo y Persona-UFV i del Programa Aprendamos
a Amar, una entitat dedicada a l"educació afectivosexual.
Ha participa! en nombrosos congressos, i ha impartit una gran quantitat
de cursos de formació sobre aquesta tematica.
Autora de diversos articles i publicacions. destaca el seu llibre ··Hablemos
de sexo con nuestros hijos·· de !"editorial Palabra i coautora de la publicació
y del Projecte "Aprendamos a Amar·· d"edicions Encuentro y editorial CEPE.

Preu del curs: 60 euros linclou el sopar-bufet del divendres i el servei de
guardería i d"activitats de lleure del dissabte al matí]

Lloc: Aula Magna del col·legi Bell-lloc !Can Pau Birol 2-6, Girona]
lnscripcions: A través de https://lesalzines.institucio.org/educant2019, o bé,
a secretaria de l"eseola

El dissabte hi haura servei de guardería* (de Llar O a P5) i activitats de
lleure (de 6 a 10 anys): El servei de guardería estara situat a l"edifici de
Bell-lloc Infantil, on cal deixar els nens aba ns d"anar a l"Aula Magna per a
la sessió. Per als nens i nenes de 6 a 1 O anys estan previstes activitats de
lleure (jocs i esports] amb monitors / monitores adients.
* Caldra apuntar previament els nens a través del formulario butlleta a secretaria

